
Erdészeti Lapok CXLIX. évf. 7–8. szám (2014. július–augusztus) 275

A vendégeket Daniel Zorko, a Mura-
szombati Erdészeti Egyesület elnöke,
valamint Josef Mrakics, a Maribori Erdé-
szeti Egyesület elnöke köszöntötte. A
magyar résztvevõket Vlado Bratkovics,
a muraszombati erdészet vezetõje – a
magyar erdészek régi barátja, vándor-
gyûléseink rendszeres résztvevõje – se-
gítette a két nap során. 

A találkozó, valamint az esti szállás-
hely Muraszombat és Maribor között,
Cerkvenjak községben, a Firbas család
parasztgazdaságának vendégházában
volt. A rövid bemutatkozás, majd a há-
zigazda termékeibõl készült gyors tízó-
rai elfogyasztása után indultunk a beter-
vezett programokra.

Elõször Negovában a kívülrõl szé-
pen felújított kastélyt tekintettük meg,
amely a 13. században épült és parkjá-
ban korhû jelmezekben fogadta cso-
portunkat a fõerdész, majd a gróf és a
grófné. A kastély a 16. századtól az
osztrák Trautmannsdorf grófi család tu-
lajdonában volt.

Az épület egyik termében Sztanko
Rojko erdõmérnök, erdészetvezetõ vetí-
tõképes elõadásában mutatta be a térség
erdõgazdálkodásának múltját és az álta-
luk irányított negovai erdészet munkáját.
Szlovéniában az állami erdõk kezelését a
’90-es évek közepén az állam kon-
cesszióba adta 15 évre a magántulajdon-
ban lévõ erdészeti társaságoknak, kon-
cessziós díj fejében. Ez a 15 éves idõszak
2016-ban jár le. A kezelõknek a bevéte-
leikrõl, költségeikrõl és az ez alapján fi-
zetendõ díjról évente kell elszámolniuk a

szlovén földalappal. A helyi erdészet is
ilyen konstrukciókban mûködik.

Az elsõ ütemként uniós forrás bevo-
násával 6 millió euróból felújított kas-
tély külsõ épületeit helyi idegenvezetõ
mutatta be. 

A kastély megtekintése után a ne-
govai birtok 03018 d jelû erdõrészletét
tanulmányozhattuk.

A 3,5 ha területen a bükk a fõ fafaj,
mellette elegyként megjelenik az erdeife-
nyõ, a kõris és a hegyi juhar. A hektáron-
kénti fakészlet jelenleg 630 m3. A szlovén
erdészkollégák bemutatták néhai Branko
Zurmann erdész szolgálati naplójának a
helyhez és a térség erdõgazdálkodásához
kötõdõ dokumentumait. Az erdész a II.
világháború utáni idõszakban ezen a te-
rületen irányította az erdõgazdálkodást,
részletes leírásokat hagyva az utódoknak

a kor gazdálkodásáról, szakmai viszo-
nyairól. Az erdõrészlet a város szélén a
szõlõhegy mellett helyezkedik el, így – a
fejlett bükk újulat ellenére – „örökerdõ-
ként” meghagyják a faállományt. 

A rövid ebédszünetet követõen meg-
látogattunk egy jól mûködõ családi pa-
rasztgazdaságot. A gazdaság 30 ha szán-
tó, 10 ha erdõ, 0,5 ha szõlõ és 15 ha bérelt
mezõgazdasági területen dolgozik.

(A programhoz csatlakozott Michael
Strak volt termelõszövetkezeti elnök az
elsõ Pannónia találkozó szervezõje.) A
gazdaságban tájékoztattak az uniós tá-
mogatások szlovéniai és muravidéki
felhasználásáról, ezen belül az erdõgaz-
dálkodás gépesítésének fejlesztésérõl. 

Szlovéniában a 2007–2013-ig tartó
uniós ciklusban 16,5 millió euró támo-
gatásból 50% önrész vállalásával, 8 har-
vestert, 92 kiszállító szerelvényt (trak-
tor, markoló, pótkocsi), 300 traktort,
140  csörlõt, 3 kötélpályát, és 170 mo-
torfûrészt szereztek be.

A Muravidéken (az ország erdeinek
6%-a található itt) 1,7 millió euró támo-
gatásból 14 traktort, 7 kihordó szerel-
vényt, 8 motorfûrészt vásároltak.

A tapasztalatcsere következõ helyszí-
ne a negovai kastélydomb tövében elte-
rülõ tó volt. Az erdészet vezetõjétõl meg-
tudhattuk, hogy több ilyen kis víztározót
létesítettek az õsidõkben, melybõl táma-
dás esetén kiengedték a vizet, hogy véd-
jék a várat a támadásoktól. Ott tájékoztat-
tak bennünket a Muravidéken 2007 óta
jelenlévõ és egyre jobban terjedõ kõris-
pusztulásról (Chalara fraxinea). Tavaly
közel 1000 m3 beteg kõrisfát kellett kiter-
melniük. A védekezéssel kapcsolatos er-
dészeti kutatás több irányba indult el, míg
végül arra jutottak, hogy a kõriscsemeték
4–5 órán keresztüli 36–38 oC hõmérsékle-
tû vízbe mártásával megelõzhetõ a gom-
ba károsítása. Melegben ugyanis a gom-
bafertõzés nem terjed. Tapasztalataik sze-
rint nagy koncentrációban a vegyszeres
kezelés eredményre vezethet ugyan,
azonban a környezetet is jelentõsen ter-
heli. Biztató eredményt értek el antago-
nista gombafaj kitenyésztésével is.

A szakmai programok után vacsorá-
val egybekötött pincebemutatón és
borkóstoláson vettünk részt az osztrák
határ mellett a Radgonske gorice-i
Gmbh pincészetében, és megismerhet-
tük a pezsgõkészítés fortélyait.
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Pannónia Napok Nemzetközi Erdésztalálkozó
Szlovéniában
Több mint négy évtizedes múltra te-

kint vissza a három szomszédos or-

szág (Magyarország, Szlovénia,

Ausztria) határ menti erdészeti egye-

sületi csoportjainak szakmai tapasz-

talatcseréje. Az idén Szlovénia volt a

házigazda, a találkozón a Burgenlan-

di Erdészeti Egyesület, Magyaror-

szágról a Vas megyei (OEE Szombat-

helyi Helyi Csoport) és a Zala megyei

(OEE Nagykanizsai Helyi Csoport)

csoport képviselõi vettek részt, míg a

rendezõ szlovéneket a Muraszombati

és Maribori Erdészeti Egyesület ve-

zetõi, tagjai képviselték. 
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Másnap Radenci város fõterének 9
hektáros parkjába látogattunk. (A vá-
rosban palackozzák a város nevét vise-
lõ híres ásványvizet.) A parkot a 19. szá-
zad második felében létesítették, abban
az idõben Szlovénia legszebb 19 parkja
között tartották számon. 2008-2009-ben
komoly szélviharkár érte a parkot. A vi-
harkárokról és a helyreállítási munkák-
ról Richterics Jonas polgármester és
Zdenko Bukovetz kerületvezetõ erdész
tájékoztatta a csapatunkat. 2008. július
13-án a mintegy 140 éves fákból (nagy-
részt lucfenyõ) álló parkban, széldöntés
következtében 330 fa (mintegy 660 m3)
kifordult  gyökerestül. 2009. június 16-
án újabb 200 fa dõlt ki, 250 m3 mennyi-
ségben. A tuskók kiszedése, elszállítása
utáni tereprendezést követõen 2012 ta-
vaszán újraültették a parkot.

A korábbi „egyfafajos” sötét park
helyén 19 fafajból, cserjefajból létesítet-

tek úgynevezett világos, szellõs parkot.
A városi park rekonstrukciós munkáit a
helyi erdészek irányították. Az ültetési
anyagot támogatók (cégek, magánsze-
mélyek) vásárolták meg.

A programot követõen a Mura fo-
lyón vízi túrán vettünk részt, házigazdá-
ink vezetésével.

Induláskor kicsit tartottunk a sebe-
sen érkezõ víztõl, azonban néhány mé-
tert haladva a már szélesebb mederben
– néhány bátorító korty gyógycsepp be-
vétele után – egész jámbornak hatott a
folyó.

A leereszkedés során láthattunk
drótköteles kompot, folyó mellé telepí-
tett malmot – melyet úszó lapátkerék
mûködtetett –, valamint tanulmányoz-
hattuk a szabályozott folyó partjának
erdészeti és mezõgazdasági kultúráját.
Az Izakovci szigeten muzeális, de még
ma is mûködõ úszó vízimalmot, vala-

mint a hozzá tartozó múzeumot tekin-
tettük meg.

A találkozót tájjellegû ebéddel zár-
tuk. Az ott elhangzott értékelõ beszé-
dek az elismerés hangján szóltak a szlo-
véniai Muravidéken folyó erdészeti
munkáról, valamint érezhetõen tovább
erõsödött a szakmai barátság a három
nemzet erdészei között.

A következõ év házigazdájaként a Za-
laerdõ Zrt. és az OEE Nagykanizsai Helyi
Csoportjának képviseletben Páll Tamás
élt a megtisztelõ meghívással. Vala-
mennyi szlovén kollegánknak köszönjük
a baráti fogadtatást, az élménydús talál-
kozó megszervezését, külön Daniel Zor-
ko muraszombati egyesületi elnöknek és
Vlado Bratkovics muraszombati erdé-
szetvezetõnek, aki barátként kalauzolta a
magyar erdészeket a két nap során.

Szöveg: Kutas Lajos, Bakó Csaba
Kép: Bakó Csaba
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Sokoldalú, kiemelkedõ munkásságát
elismerve személyét „az utolsó magyar
polihisztor”-ként tiszteli az utókor. Kora
kiemelkedõ tudósa, akinek a tevékeny-
sége meghatározó volt a hazai néprajz, a
régészet, a nyelvészet és a zoológia szá-
mos területén. 1835. június 28-án Brez-
nóbányán született. Szász származása
miatt 12 éves koráig magyarul sem tu-
dott. Édesapját Alsó-Hámorba helyezték
át, így középiskoláit Miskolcon végezte.
Természetszeretete már gyermekkorá-
ban megmutatkozott, hiszen amikor
csak tehette, a Bükk erdeit járta. Ennek
ellenére, késõbb a bécsi politechnikum-
ban mérnöknek tanult, de tanulmányait
családi okok miatt nem tudta befejezni.
1863-ban Kõszegen fényképész mûter-
met nyitott két társával, közben mada-
rak preparálásával kezdett foglalkozni.
Onnan Kolozsvárra került, ahol az Er-
délyi Múzeum Egylet konzervátori állá-
sát nyerte el. Ebben a városban kezdõ-
dött tudományos pályája, ott jelentek
meg elsõ írásai. Autodidakta módon,
rengeteget tanult, önszorgalmának kö-
szönhetõen korának egyik legjelentõ-
sebb természettudósává vált. 

Elsõ kiemelkedõ munkája, az
1875–78 között megjelent háromköte-
tes, saját kezûleg illusztrált „Magyaror-
szág pókfaunája”, egy csapásra világ-
hírt hozott számára. A nemzetközi szak-

ma alapmûként ismerte el. Megállapítá-
sait, rajzait nagy számban vették át.
Könyvének hatására került a Magyar
Nemzeti Múzeum Állattárába, ahol sze-
rényen fizetett állást és lakást is kapott.
Közben aktív politikai szerepet vállalt,
15 évig volt képviselõ. Kiemelkedõ ér-
demeket szerzett a tudományos isme-
retterjesztés hazai megteremtésében is.
Élvezetes stílusú írásai megjelentek a
Természettudományi Közlönyben, a
Természettudományi Társulat által szer-
vezett elõadássorozatokon lebilincselõ
elõadásaival tûnt ki.

Az Országos Állatvédõ Egyesület
1900. évi közgyûlésén külföldi példák
alapján Herman Ottó tett javaslatot a
Madarak és Fák Napjának a megünnep-
lésére. Kezdeményezésére végül 1906-
tól gróf Apponyi Albert kultuszminiszter
rendelete tette lehetõvé a Madarak és
Fák Napjának a megünneplését ország-
szerte.

1887-ben jelent meg következõ nagy
munkája, „A magyar halászat könyve”.
1888-ban két hónapos tanulmányutat
tesz a sarkkörön túli norvég területeken.
Élvezetes útirajza „Az északi madárhe-
gyek tájáról” címmel 1893-ban jelent
meg. 1888-ban országos hálózatot szer-
vezett a madárvonulás megfigyelésére.
A madárvédelmet nemzeti üggyé teszi.
1891-ben munkatársaival Budapesten

megszervezte a II. Nemzetközi Madárta-
ni Kongresszust. 1893-ban megalapítot-
ta a Magyar Ornitológiai Központot, il-
letve attól az évtõl kezdve jelentette
meg annak tudományos évkönyvét, a
napjainkban is létezõ „Aquila” évköny-
vet. Elõször 1901-ben jelent meg talán
legnépszerûbb, számos kiadást megért
munkája „A madarak hasznáról és ká-
ráról” címmel, amely itthon és külföl-
dön is hatalmas sikert aratott. Ezt köve-
tõen érdeklõdése a néprajz felé fordult.
Nevéhez fûzõdik a hazai õsemberkuta-
tás, majd a tudományos barlangkutatás
megindítása. Õ állította elsõként, hogy
éltek õsemberek Magyarországon.

1914. december elején elütötte egy te-
hergépkocsi az idõs tudóst. A törött láb-
bal fekvõ beteg tüdõgyulladást kapott,
ennek következtében 1914. december
27-én elhunyt. Hatalmas életmûve része-
ként különbözõ témakörökben 14 köny-
ve és 1140 cikke, tanulmánya jelent meg.
Kiemelkedõ munkássága elismerése-
ként halálának 100. évfordulóján orszá-
gos rendezvénysorozatot szerveznek
Herman Ottó Emlékév címen.

Andrési Pál
erdõmérnök

100 éve hunyt el Herman Ottó
(1835–1914)


